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BAB IV  

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1Hasil Implementasi 

1.1.1  Implementasi Database 

Aplikasi ini mengimplementasikan database menggunakan SQL 

Server Management Studio 2008. 

 

 

 

 

Gambar 4.1.Tabel Kendaraan 

Tabel kendaraan berfungsi untuk menyimpan semua data 

Motor yang akan dipakai di Rental Motor tersebut. 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.2.Tabel Pelanggan 

Tabel pelangganberfungsi untuk menyimpan data-data 

Customers/pelanggan yang telah berlangganan atau sering 

menyewa di rental motor kembar. 

 

 

 



38 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.3.Tabel Denda 

Tabel Denda berfungsi untuk pelanggan menyewa motor lebih 

dari waktu yang disewa, maka pelanggan akan dikenakan denda per 

jam dari harga sewa motor per jamnya. 

 

 

 

Gambar 4.4.Tabel Nominal 

Tabel Nominal berfungsi untuk menghitung nominal 

UangPerJam yang terjadi pada saat pelanggan mengembalikan 

motor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5.Tabel User 

Tabel Usersberfungsi untuk menyimpan data user yang telah 

bergabung dan menjadi karyawan di rental motor. 
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  Gambar 4.6.Tabel Transaksi 

Tabel Transaksi berfungsi untuk menyimpan data dari hasil 

transaksi proses penyewaan serta pengembalian kendaraan dan 

proses laporan keuangan bulanan. 

1.1.2  Implementasi UI 

Pada aplikasi ini menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 

untuk pembuatan user interface. 

1. Menu Login 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.Menu Login 

User pengguna yang merupakan pemilik toko dan karyawan 

melakukan login sesuai dengan username dan password yang 

dimilikinya. 
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2. Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.8.Menu Utama 

Setelah berhasil login, maka akan muncul menu seperti pada 

gambar diatas. Menu ini hanya untuk user yang login dengan 

pemilik toko. 

3. Menu Karyawan/Staff 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.9.Menu Karyawan 

Kemudian akan muncul menu seperti pada gambar diatas. Jika 

pada menu utama menekan tombol karyawan.Disini user bisa 

menambah user baru, mengedit dan mengbatal user yang telah 

tersimpan ataupun menghapusnya. 
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4. Menu Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10.Menu Pelanggan 

Pada menu ini akan muncul seperti pada gambar diatas.  jika 

pada menu utama menekan tombolpelanggan. Disini user bisa 

menambah pelangganbaru, mengbatal pelanggan, serta mengedit 

pelangganyang telah tersimpan ataupun menghapusnya. 

5. Menu Kendaraan 

 

 

 

 

Gambar 4.11.Menu Kendaraan 

Menu ini akan muncul seperti pada gambar diatas. Jika pada 

menu utama menekan tombol kendaraan.Disini user bisa 

menambah kendaraan baru, mengbatal kendaraan dan mengedit 
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kendaraan yang telah tersimpan ataupun menghapusnya.Untuk 

memudahkan dalam pencarian data kendaraan yang ingin di 

sewakan maka ada scanding foto untuk mengetahui berapa jumlah 

kendaraan yang ada dalam rental. 

6. Menu Denda 

 

 

 

 

Gambar 4.12.Menu Denda 

Kemudian menu ini akan muncul seperti pada gambar diatas. 

Jika pada menu utama menekan tombol ubah denda.Disini user 

bisa menambah hagra kendaraan sesuai denda perjam dan 

mengUpdate jumlah denda tersebut. 

7. Proses Sewa Menu Peminjam 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.13.Menu Peminjam 

Pada menu ini akan muncul menu seperti pada gambar diatas. 

Jika pada menu utama menekan tombol sewa atau peminjam.Disini 
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user bisa menambah, mengbatal, mengedit peminjam yang telah 

tersimpan ataupun menghapusnya.Untuk memudahkan dalam 

pencarian data peminjam terdapat dua pilihan kategori, pilih salah 

satu kategori untuk bisa memasukkan data peminjam dan 

memprosesnya. 

8. Menu Pengembalian 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.14.Menu Pengembalian 

Kemudian menu ini akan muncul jika pada menu utama 

menekan tombol proses di bagian menu peminjam akan 

menampilkan menu pengembalian kendaraan. Disini user bisa 

langsung memproses jumlah harga sewa dengan jumlah total denda 

serta menyimpan data.  

Untuk memudahkan dalam pencarian data peminjam terdapat 

dua pilihan kategori, pilih salah satu kategori untuk bisa 

memasukkan data peminjam dan memprosesnya. 
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9. Menu Kendaraan Available 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.15.Menu Kendaraan Availaible 

Menu ini akan muncul seperti diatas. Jika pada menu utama 

menekan tombol kendaraan Available di bagian menu akan 

menampilkanketerangan secara otomatis kendaraan yang masih 

ada. Disini user bisa langsung mengetahui berapa jumlah 

kendaraan yang masih tersedia. 

10. Menu Pencarian Kendaraan 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.16.Menu Pencarian Kendaraan 

Pada menu ini akan muncul menu seperti pada gambar diatas. 

Jika pada menu utama menekan tombol pencarian kendaraan.Disini 

user bisa megetahuin kendaraan yang sudah terjadi transaksi 

berdasarkan tanggal, hari ataupun bulan.Untuk memudahkan dalam 
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pencarian data transaksi terdapat tiga pilihan kategori, pilih salah 

satu kategori untuk bisa melihat data transaksi yang sudah 

tersimpan. 

11. Menu Laporan Sewa Kendaraan 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.17.Menu Laporan Sewa Kendaraan 

Pada menu ini akan muncul menu seperti pada gambar diatas. 

Jika pada menu utama menekan tombol sewa kendaraan pada 

bagian laporan.Disini user bisa melihat ataupun mencetak laporan 

sewa berdasarkan rentang tanggal dan bulan maupun hari. 

12. Menu Laporan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.18.Menu Laporan Keuangan 

Kemudian menu ini akan muncul menu seperti pada gambar 

diatas. Jika pada menu utama menekan tombol keuangan pada 
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bagian laporan.Disini user bisa melihat ataupun mencetak laporan 

keuangan berdasarkan rentang tanggal dan bulan maupun hari. 

1.1.3  Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian dari AplikasiRental Motor Kembar 

sudah sesuai dengan rancangan danfungsi-fungsi yang tersedia dan 

berjalan dengan baik. Lihat gambar dibawah sebagai berikut: 

No Point Pengujian Data Input Hasil Uji Keterangan 

1 Proses Login  User Name Benar, 

Password Salah 

Gagal Login 

dan muncul 

peringatan 

VALID 

User Name Salah, 

Password Benar 

Gagal Login 

dan muncul 

peringatan 

VALID 

User Name 

dan Password 

Salah 

Gagal Login 

dan muncul 

peringatan 

VALID 

User Name  

dan Password 

Benar 

Berhasil 

Login 

VALID 

2 Proses Menambah, 

Mengedit, 

Membatal dan 

Menghapus data 

User, Pelanggan, 

Karyawan serta 

Data Kendaraan 

Semua field  

di isi Lengkap 

Berhasil 

menyimpan 

VALID 

Terdapat beberapa 

field yang tidak 

diisi 

Gagal 

menyimpan 

dan muncul 

peringatan 

VALID 

Memilih data yang 

akan diubah dan 

dibatal serta 

dihapus 

Berhasil 

memimilh 

kemudian 

mengubah 

ataupun 

membatal 

serta 

menghapus 

VALID 

Mencari data 

kendaraan ataupun 

data pelanggan 

berdasarkan 

Nama, alamat 

atapun NoPlat 

Berhasil 

mencari data 

VALID 

Membatalakn 

Input atapun 

Berhasil 

membatalkan 

VALID 
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Update data 

sebelum tersimpan 

     

3 Proses Transaksi 

Penyewaan 

Menampilkan 

nama berdasarkan 

kategori 

Berhasil 

menampilkan 

VALID 

Menyimpan data 

dengan mengisi 

semua Filed 

Berhasil 

Menyimpan 

VALID 

Menyimpan ke 

dalam tabel 

dengan mengisi 

beberapa filed 

Gagal 

menyimpan 

dan muncul 

peringatan 

VALID 

Mengedit ataupun 

menghapus data 

pada tabel 

Berhasil 

mengedit 

ataupun 

menghapus 

VALID 

Menyimpan 

transaksi ke dalam 

database 

Berhasil 

menyimpan 

VALID 

4 Proses Transaksi 

Pencarian 

Mencari data 

berdasarkan nama 

kendaraan ataupun 

noPlat 

Berhasil 

mencari data 

VALID 

5 Menampilkan dan 

mencetak laporan 

proses penyewaan 

ataupun laporan 

keuangan 

Menampilkan dan 

mencetak laporan 

berdasarkan 

tanggal ataupun 

bulanan 

Berhasil 

menampilkan 

dan mencetak 

VALID 

Menampilkan dan 

mencetak semua 

data 

Berhasil 

menampilkan 

dan mencetak 

VALID 

   

1.1.4  Analisis 

Tampilan aplikasi Rental Motor Kembar ini kemungkinan masih 

sedikit susah dipahami oleh User (karyawan rental), karena adanya 

pembagian berdasarkan kategori-kategori di dalam pengoperasian. 

Akanlebih bagus jika karyawan memahami aplikasi tersebut untuk 

mempermudah pekerjaan dalam hal penyewaan di rental motor kembar. 
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  Secara sistem pada saat penginputan data pelanggan dan data 

kendaraan masih menginput berdasarkan nim, stnk serta ktm, akan lebih 

baik jika pelanggan datang membawah ktm atau ktp langsung scan 

otomatis data menampilkan sesuai data yang diperlukan dalam sistem, 

serta sistem langsung mencetak nota penyewaan kepada pelanggan. 

Dengan demikian pelanggan membawah kembali kendaraan dengan nota 

penyewaan untuk menyetahui secara otomatis di sistem langsung 

mendeteksi kendaraan yang dikembalikan sesuai nota yang ada. 

 Pada aplikasi ini juga terdapat proses denda perjam jika 

pelanggan membawah kendaraan melebihi waktu pelanggan akan 

dikenakan denda per jam dari harga sewa motor per jamnya. Sehingga 

lebih baik mengediakan fitur khusus untuk mengetahui tanggal terjadinya 

denda serta transaksi keuangan untuk lebih mudah mengetahui untung 

dan rugi dalam transaksi setiap bulan. 


